København 15. september 2020

Kære alle som Folketeatret skal gæste med en turneforestilling i dette efterår

Vi glæder og til at komme ud og spille hos jer!
Vi vil gerne gøre dagen og besøget så trygt som muligt og har derfor taget nogle
initiativer til at gøre arbejdsdagen til at håndtere for alle.
o
o

o
o
o

Vi medbringer håndsprit og mundbind til alle der skal hjælpe os i dagens løb.
Vi beder hjælperne bære mundbind, da der jo vil opstå situationer i løbet af en
opstilling og nedpilning, hvor vi ikke kan overholde afstandskravene. Det beder
vi jer orientere alle hjælperne om, så de ved hvad dagen bringer. Hvis nogen
ikke vil bære mundbind, vil vi bede dem gå, og vil således betragte det som en
udebleven hjælper og derfor sende en regning på 2000,- kr. pr. mand, jf.
kontraktens § 10.
Samtidig beder vi jer sikre, at lokalerne vi skal være i, er grundigt rengjorte og
at der alle steder er affaldsspande, som vi kan bruge til at smide brugte
mundbind i – på bagscenen og i garderoberne.
Vi beder jer også sikre, at der er 2 m fra sceneforkant til forreste række, hvor
der sidder publikum.
Med hensyn til pauser, så vil vi gøre alt for at afvikle dem så hurtigt som
muligt. Men i begge dette efterårs forestillinger (Den gerrige & Emma ude af
takt) er der pause. Så der vil helt sikkert være tilskuere som har brug for at
komme ud.

I vores teater i Nørregade vil vi prøve at afvikle pauserne, ved at lade lige rækker gå
ud for sig og ulige derefter, bede dem gøre/hente hvad de skal (drikkevarer skal være
forudbestilt) og derefter gå ind i salen igen hurtigt.
Og vi lukker folk ud efter forestillingen på samme vis – hvis det kan inspirere nogen…
Dette annoncerer vi fra scenen, lige når pausen begynder og når forestillingen er slut.
I er velkomne til at benytte samme fremgangsmåde, dog skal det være en fra jeres
hus, som annoncerer det.
Alt personale i vores hus bærer visir, når de er i kontakt med publikum.
I håb om at vi alle får et sikkert efterår uden aflysninger.

De bedste hilsner
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